
Bielsko-Biała Nocą, 18 października 2018, Olszówka 

KOMUNIKAT TECHNICZNY 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PORUSZANIA SIĘ PO TERENIE ZAWODÓW 

Wszyscy uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, prosimy o unikanie zachowań niebezpiecznych dla 

startujących oraz osób postronnych oraz o poszanowanie własności prywatnej i publicznej. 

Zawody rozgrywane są na terenie dzielnicy, gdzie dozwolony jest ruch samochodów, bez wprowadzania żadnych zmian 

w organizacji ruchu.  

Wszystkich startujących obowiązuje przestrzeganie zasad ruchu drogowego, zatem poruszanie się po jezdni jest 

dozwolone tylko na ulicach bez chodnika.  

Ulice na obszarze zawodów są o niewielkim natężeniu ruchu,  ale apelujemy o ostrożność i przekraczanie ulic 

bezpiecznie i zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Przejścia dla pieszych i progi zwalniające ułatwiające przejście 

przez ulicę zostały oznaczone na mapie czerwonym symbolem przejścia.  

Obszary zaznaczone kolorem oliwkowym to tereny prywatne, na które obowiązuje zakaz wstępu, nawet jeśli nie są 

otoczone ogrodzeniem.  

Fragmenty ulic objęte zakazem ruchu pojazdów lub ograniczeniami ruchu oznaczone są kolorem jasno-brązowym, 

prosimy jednak pamiętać, że zawsze może się znaleźć  ktoś, kogo zakaz nie obowiązuje. 

Przypominamy również o zasadzie, że elementy terenu oznaczone grubą linią są nieprzekraczalne. Dotyczy to takich 

elementów jak żywopłoty, mury, ogrodzenia. Obowiązuje bezwględny zakaz przechodzenia przez nie, nawet gdyby 

było to wykonalne. Szczególnie zwracamy uwagę na potok Olszówka, który w większości płynie w głębokim 

betonowym korycie. Na tych odcinkach niebieska linia oznaczająca potok posiada grube czarne krawędzie.   

Fragmenty terenu z zakazem wstępu (np. budowa) zostały zakreskowane na czerwono. 

CENTRUM ZAWODÓW (CZ) 

 

Budynek Szkoły Mistrzostwa Sportowego, ul. Startowa 29, współrzędne GPS wejścia do budynku: 49°47'26,26"N 

19°03'16,54"E 

PARKING 

Dla wszystkich uczestników dostępny będzie parking przy kąpielisku przy ul. Startowej, naprzeciwko budynku szkoły; 

GPS 49°47'25.25"N 19°03'18,38"E 

START i META znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie CENTRUM.  



PROSIMY, ABY PO UKOŃCZENIU BIEGU NIE WCHODZIC DO BUDYNKU  W ZABŁOCONYM OBUWIU BIEGOWYM.  

BIURO ZAWODÓW 

Osoby które mają własne chipy i zapłaciły opłatę startową mogą udać się od razu na start. Nie ma potrzeby rejestracji 

w biurze zawodów. 

Osoby, które nie mają zrobionej opłaty startowej w pierwszej kolejności proszone są o podejście do stanowiska 

OPŁATA STARTOWA. 

Osoby ze zrobioną opłatą startową, które nie mają własnych chipów odbierają je na stanowiskach oznaczonych 

trasami na których startują. Na tych stanowiskach nie dokonujemy żadnych zmian. 

Trasa  A – kategorie K18, K21, K35, M18, M21, M35, M40 , AM, AK 

Trasa B - K16, K40, K45, K50, M16, M45, M50, M55, M60, M65, BM, BK 

Trasa C – kategorie CA, CM, CMIX 

Trasa R – kategoria Rodzinna i trasa z Wózkami 

Osoby, które dokonują zmian (minuta startu, numer chipa, dane startującego) lub zgłoszenia pobierają Formularz 

Zmiany i po jego wypełnieniu udają się z nim do stanowiska ZMIANY. 

PROGRAM 

17:00 – 18:30 – przyjmowanie startujących 

18:15 – otwarcie zawodów i  odprawa techniczna 

18:30 – minuta 00 – start pierwszych zawodników 

18:45 – 20:30 – wręczanie pamiątkowych medali oraz dyplomów dla dzieci startujących w kategorii Rodzinnej 

bezpośrednio po odczytaniu karty chipowej 

20:45 – losowanie upominków dla trasy R i W, zakończenie zawodów, wręczenie dyplomów i upominków,.  

TEREN ZAWODÓW 

Teren zawodów obejmuje fragment dzielnicy Bielska-Białej – Olszówka. Jest to w większości typowa zabudowa 

podmiejska, jednorodzinna i szeregowa. Są dobrze przebieżne fragmenty leśne i parkowe, bez urozmaiconej rzeźby, 

plac zabaw, obszary otwarte, łąki. 

Teren o nieznacznych przewyższeniach.  

Każdy ma możliwość zapoznania się z terenem przed zawodami. Apelujemy jednak do uczestników, aby dla zachowania 

zasad Fair-play od godz. 18-tej do swojej minuty startu pozostawali na terenie Centrum Zawodów, a po ukończeniu 

biegu powstrzymali się od pomagania (i oczywiście przeszkadzania) innym startującym. Teren pofałdowany, miejscami 

skarpy i drobne formy terenowe. 

Kolorem oliwkowym zaznaczono oprócz terenów prywatnych, także klomby i bardziej zadbane fragmenty zieleni – 

prosimy uszanować dbałość mieszkanców o otoczenie swoich domów.  

MAPY I OPISY 

Mapa  „Olszówka” skala 1 : 4 000, warstwice co 2,5 m. Aktualność  październik 2018. 



Mapa zgodna ze standardem IOF. Bez folii. Folia do pobrania na starcie. Opisy do pobrania W BIURZE ZAWODÓW: 

Trasy A i B- piktogramy, trasy  

C – opisy słowne i piktogramy, trasa R i W– opisy słowne.  Na starcie opisów nie będzie.  

 

TRASY i POTWIERDZANIE PUNKTÓW KONTROLNYCH 

Potwierdzanie w systemie Sport Ident na wszystkich trasach.   

Każdy startujący musi przed rozpoczęciem biegu potwierdzić w obrębie startu, w kolejnych boksach stacje: „CLEAR”, 

„CHECK”, rozpoczynając bieg stację „START”, następnie na trasie punkty kontrolne zgodnie z kolejnością na mapie, a 

bieg kończy potwierdzając stację „META”.  

Punkty kontrolne oznaczone w terenie lampionami na stojakach ze stacjami SportIdent lub samymi lampionami ze 

stacjami przymocowanymi do stałych obiektów. Kolejność potwierdzania punktów kontrolnych obowiązkowa.   

Stacja SportIdent potwierdza zapis na chipie zawodnika mignięciem diody i krótkim sygnałem dźwiękowym.  

W przypadku awarii stacji należy zgłosić ten fakt przy odczycie chipa podając kod stacji. 

UWAGA – ODCZYT CHIPÓW BĘDZIE SIĘ ODBYWAŁ W BIURZE ZAWODÓW DOKĄD NALEŻY SIĘ UDAĆ NIEZWŁOCZNIE 

PO PRZYBIEGNIĘCIU NA METĘ  I POTWIERDZENIU STACJI „META”.  

Długości trasy i przewyższenia mierzone w linii powietrznej 

Trasa A: 3 930 m, 90 m, 20 PK 

Trasa B: 2 990 m, 85 m, 16 PK 

Trasa C: 2 580 m, 75 m, 16 PK 

Trasa R: 2 340 m, 65 m, 15 PK 

Trasa W: 1 870m, 65 m,  11 PK 

Limit czasowy: 75 min.  

KATEGORIE I KLASYFIKACJE 

W ramach Mistrzostw Śląska w Nocnym Biegu na Orientację zawody zostaną rozegrane w kategoriach: 

K18, K21, K35, M18, M21, M35, M40 na trasie A; medale za miejsca 1-3 

K16, K40, K45, K50, M16, M45, M50, M55, M60, M65 na trasie B; medale za miejsca 1-3 

Podczas zawodów prowadzona będzie również klasyfikacja Bielsko-Biała Nocą wg czasu pokonania trasy w 

kategoriach: 

Trasa A indywidualnie:  AK, AM; dyplomy i nagrody od sponsorów dla najlepszych  

Trasa B indywidualnie:  BK, BM; dyplomy i nagrody od sponsorów dla najlepszych 

Trasa C indywidualnie lub parami: CK, CM, CMIX; dyplomy i nagrody od sponsorów dla najlepszych 

Trasa R: bez klasyfikacji za czas, wszystkie dzieci otrzymują dyplomy i medale 

Trasa W: rodzinna z wózkiem, bez klasyfikacji za czas, wszystkie dzieci otrzymują dyplomy, medale i drobne upominki 



 

WYPOSAŻENIE ZAWODNIKÓW 

Obowiązkowo latarka, zalecana czołowa. Teren jest w większości oświetlony, ale są fragmenty ciemne.  

Obuwie: zalecane obuwie biegowe odpowiednie do biegów terenowych. Obowiązkowo element odblaskowy ze 

względów bezpieczeństwa.  

SYSTEM SPORT IDENT W SKRÓCIE 

Na  punkcie kontrolnym znalduje sie stacja radiowa oznaczona kodem liczbowym, która rejestruje zaliczenie punktu 

przez zawodnika. Każdy zawodnik (lub zespół) startuje z chipem, na którym stacja  zapisuje czas zegarowy zaliczenia 

punktu. Zaliczenie odbywa się przez włożenie chipa do otworu stacji (jeśli mamy chip w postaci sztyftu) lub przez 

przyłożenie go w pobliże otworu (jeśli mamy chip w postaci karty z tworzywa). Poprawny zapis danych stacja 

potwierdza sygnałem świetlnym (błysk czerwonej diody) i dźwiękowym. W przypadku braku reakcji stacji na włożenie 

lub przyłożenie chipa czynność powtórzyć, jeżeli nadal brak reakcji prosimy  zgłosić ten fakt przy odczycie chipa podając 

kod stacji. Zwracamy uwagę na to, by karty chipowe przykładać płasko, centralnie nad otworem stacji i po 

przyłożeniu chwilę odczekać. Machanie lub przesuwanie karty opóźnia reakcję stacji i może wymagać ponownego 

przyłożenia karty. Wszystkie wypożyczane karty są przed zawodami sprawdzane.  

W pierwszym boxie startowym znajduje się stacja „CLEAR” w której czyścimy zawartośc chipa, w drugim boxie stacja 

„CHECK”,  która sprawdza wyczyszczenie chipa  i potwierdza fakt pojawienia się zawodnika na starcie w odpowiednim 

czasie. Na trasie kolejne stacje oznaczone są kodami kontrolnymi zgodnie z opisami otrzymanymi na starcie. Na mecie 

należy potwierdzić przybiegnięcie na stacji „META”  i niezwłocznie udać się do biura zawodów w celu odczytania chipa 

i jego oddania jeśli był wypożyczony, 

Dostępny jest materiał video prezentujący zasady korzystania z systemu SI (w jęz. angielskim) 

https://www.youtube.com/watch?v=GZ5usZKzcxU 

INNE INFORMACJE 

Na mecie startujący otrzymują wodę i soczki, oraz małe słodkie co-nieco. 

Życzymy wszystkim dobrej i bezpiecznej zabawy. Cieszymy się że znowu możemy pokazać nasze miasto od jeszcze 

innej strony. 

Organizatorzy 

Bielsko-Biała, 18 września 2018 


